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भारतातील उ  िश णाची व तिु थती आिण आ हाने

 

ा तािवक: 

 रा ा या िवकासा या येम ये भौितक साधनसंप ीचा िवकास होणे िजतके आव यक असते 

िततकेच मानवी  ससंाधनाचंा िवकास 

िश ण मह वाचे याच माण ेउ  िश णही मह वाचे असते

आिण सेवा े ातील नतेृ व टकवून ठेवायचा असेल आिण ख या अथाने नजीक या भिव यात भारताला 

महास ा बनायचे असेल तर दशेातील उ  िश णाची गणुव ा

“ जग बदल यासाठी िश णासारखे भावी श  नाही

अधोरेिखत कर यासाठी पुरेसे आह ेआिण आप या दशेाचा िवचार करता याची यथाथ

होते. 

सशंोधनाची उ  े: 

१) भारतातील स कालीन प रि थतीत उ  िश णाची वा तिवकता जाणनू घेणे

२) भारतातील उ  िश णात कोणकोणती आ हाने आहते याचा अ यास करणे

३) उ िश णावर उपाययोजना सुचिवणे

भारतातील उ  िश णाची वा तिवकता

 कोण याही दशेाचा आ थक िवकास हा तेथील उपल ध असले या कुशल मनु यबळाबर व 

िश णावर अवलंबनू असतो.जोपयत या रा ाचे िश णाचे माण वाढत नाही तोपयत तो दशे मागास 

कवा िवकसनशील समजला जातो

आज या युगात ाथिमक गरज मानली जाते

आह.े ाचीन काळात उ िश ण दणेारी त शीला

होती. भारतात वातं पूव कालखंडाम ये सन 

होती.१९५०-५१ म ये िव यािपठांची सं या 

िव तार होऊन ती २०१०-११ 

३३०२३ इतक  होती. १०४ लाख िव ाथ  िव ापीठ व महािव ालया
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भारतातील उ  िश णाची व तिु थती आिण आ हाने

काश साहबेराव काळवण े
समाजशा  िवभाग 

मिहला कला महािव ालय, 

औरंगाबाद. 

रा ा या िवकासा या येम ये भौितक साधनसंप ीचा िवकास होणे िजतके आव यक असते 

िततकेच मानवी  ससंाधनाचंा िवकास होणे ह े दखेील मह वाचे असते. या दिृ न े ाथिमक

िश ण मह वाचे याच माण ेउ  िश णही मह वाचे असते.जागितक पातळ वर भारताला शेती

आिण सेवा े ातील नतेृ व टकवून ठेवायचा असेल आिण ख या अथाने नजीक या भिव यात भारताला 

बनायचे असेल तर दशेातील उ  िश णाची गणुव ा, याय ा सतत टकून ठेवणे आव यक आहे

जग बदल यासाठी िश णासारखे भावी श  नाही”. ने सन मंडलेाचे िस  वा य िश णाचे मह व 

अधोरेिखत कर यासाठी पुरेसे आह ेआिण आप या दशेाचा िवचार करता याची यथाथ

भारतातील स कालीन प रि थतीत उ  िश णाची वा तिवकता जाणनू घेणे

भारतातील उ  िश णात कोणकोणती आ हाने आहते याचा अ यास करणे

उ िश णावर उपाययोजना सुचिवण.े 

उ  िश णाची वा तिवकता: 

दशेाचा आ थक िवकास हा तेथील उपल ध असले या कुशल मनु यबळाबर व 

जोपयत या रा ाचे िश णाचे माण वाढत नाही तोपयत तो दशे मागास 

कवा िवकसनशील समजला जातो.अ , व ,िनवारा व आरो य या ाथिमक गरजे माण े िश ण ही 

युगात ाथिमक गरज मानली जाते.भारताला ाचीन काळापासनूच िश णाची परंपरा लाभलेली 

ाचीन काळात उ िश ण दणेारी त शीला,नालंदा,व लभी, पाटणा अशी जग िस द िश ण क  े

भारतात वातं पूव कालखंडाम ये सन १८५७ म ये केवळ ०३ िव ापीठे व 

म ये िव यािपठांची सं या ६६५ इतक  झाली.दशेात गे या सहा दशकात उ िश णाचा 

११ म ये ह े माण िव ापीठांची सं या ६३४ तर महािवदयालयांची सं या 

लाख िव ाथ  िव ापीठ व महािव ालयातून िश ण घेत आहे

Online Available at  www.cmrj.in 

                ISSN No. 2456-1665 

   Page 91 

भारतातील उ  िश णाची व तिु थती आिण आ हान े

रा ा या िवकासा या येम ये भौितक साधनसंप ीचा िवकास होणे िजतके आव यक असते 

या दिृ न े ाथिमक,मा यिमक 

जागितक पातळ वर भारताला शेती, ापार 

आिण सेवा े ातील नतेृ व टकवून ठेवायचा असेल आिण ख या अथाने नजीक या भिव यात भारताला 

याय ा सतत टकून ठेवणे आव यक आह.े 

ने सन मंडलेाचे िस  वा य िश णाचे मह व 

अधोरेिखत कर यासाठी पुरेसे आह ेआिण आप या दशेाचा िवचार करता याची यथाथता आणखीनच प  

भारतातील स कालीन प रि थतीत उ  िश णाची वा तिवकता जाणनू घेण.े 

भारतातील उ  िश णात कोणकोणती आ हाने आहते याचा अ यास करण.े 

दशेाचा आ थक िवकास हा तेथील उपल ध असले या कुशल मनु यबळाबर व 

जोपयत या रा ाचे िश णाचे माण वाढत नाही तोपयत तो दशे मागास 

िनवारा व आरो य या ाथिमक गरजे माण े िश ण ही 

भारताला ाचीन काळापासनूच िश णाची परंपरा लाभलेली 

पाटणा अशी जग िस द िश ण क  े

िव ापीठे व २७ महािव ालय े

दशेात गे या सहा दशकात उ िश णाचा 

तर महािवदयालयांची सं या 

तनू िश ण घेत आह.ेदशेात उ  
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िश णात िश कांची सं या ५ लाख इतक  आहे

वािण य व िव ान या शा ात िश ण घेतात

आह.ेइतर दशेा या तुलनते ह े मा

उ िश णाचे माण वाढले पािहजे

 पण शासन उ  िश णवरील खच दवस दवस कमी करत आहे

अिधक आह.ेया त णांना यो य ती कौश य आिण उ म िश ण दले तर ते िशि त मनु य ब

यांना जगातून मागणी येईल आिण या ारे भारताला उ पादकता वाढिवता येईल असे सांिगतले जात 

होते. यामुळेच गे या दोन उ िश णाचा परीघ वाढिव यावर भर दला गेला

े ा या मा यमातून मो ा माणावर झाला

मो ा माणावर खाजगीकरण झाले

दरुिश नाचे माण वाढले आिण याम येही खाजगी े ाने जम बसिवला

उ  िश ण घेणा यांचे माण वाढत गे

 खरे हणजे आप या दशेाचे

असत.े िश णाचे मह व आज या

अनेक नवन ा सम या उ या रािह या

याचा िवचार कर याची गरज 

आली.. मु  अथ व थेन ेदशेाम ये

पेव फुटल.े या सं थांना सरकारची

आ थकदृ ा या सं था नेहमीच

आप या दशेाम ये वातं य िमळा यानंतर या

खच केला जाईल असे सांग यात

उ प ा या ३ ट े  एवढाही खच 

 अमे रकेसारखा गत दशेसु दा

दशेात मा  तो ६ ट यांपे ाही

भारतातल ेबरेच लोक गरीब आहते

यां या मुलांना परवडत नाही. प रणामी

राहतात. सकृतदशनी ह े या मुलांचे

मुलांची बुि दम ा ही रा ीय संप ी

आवडीच े आिण ावसाियक 
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लाख इतक  आह.ेसामा यतः एकूण िव ाथ यापैक  

वािण य व िव ान या शा ात िश ण घेतात.भारताम ये उ िश णाचे माण 

इतर दशेा या तुलनते ह े माण खूप कमी आह.ेदशेाचा ख या अथान े िवकास हायचा असेल तर 

उ िश णाचे माण वाढले पािहजे. 

वरील खच दवस दवस कमी करत आह.े आज भारतात त णांची सं या 

या त णांना यो य ती कौश य आिण उ म िश ण दले तर ते िशि त मनु य ब

यांना जगातून मागणी येईल आिण या ारे भारताला उ पादकता वाढिवता येईल असे सांिगतले जात 

यामुळेच गे या दोन उ िश णाचा परीघ वाढिव यावर भर दला गेला. मा

े ा या मा यमातून मो ा माणावर झाला.उ म करीअयरची सधंी दणेा या ावसायीक िश णाच े

मो ा माणावर खाजगीकरण झाल.ेदशेातील ब तेक खाजगी िव ापीठांना मा यता दली

दरुिश नाचे माण वाढले आिण याम येही खाजगी े ाने जम बसिवला.या सा यांचा प रणाम हणनू 

उ  िश ण घेणा यांचे माण वाढत गलेे. 

दशेाचे भिवत  दशेात त ण िपढीला कसे िश ण 

आज या काळात तरी कमी लेखून चालत नाही.दर यान या

रािह या आिण यां या अनुरोधान ेिश ण व थेत

 िनमाण झाली. कारण यानंतरच दशेात मु  अथ व था

दशेाम ये िवनाअनुदािनत खासगी िश ण सं थाच न हे

सरकारची अनुमती असली तरी सरकारच े अनुदान

नेहमीच कमकुवत रािहले या आहते. प रणामी, िश णाचा

िमळा यानंतर या काही वषात िश णावर व  रा ीय

सांग यात आले होत.े स या उपल ध असले या मािहतीनुसार

 िश णावर करत नाही. 

दशेसु दा अजून िश णावर ६ ट े  खच क  शकला

ट यांपे ाही अिधक असतो. भारतात तर तो ६ ट े  कर याची

आहते आिण मु  अथ व थेन ेउपल ध क न दलेल े

प रणामी चांगली बौि दक कुवत असतानाही ती मुले

मुलांचे नुकसान असले तरी अंितमतः त ेदशेाचे नुकसान

संप ी असत.े ते हा दशेात या सव पा  आिण बुि दमान

 िश ण घे यावर सरकारनेभर दला पािहजे
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सामा यतः एकूण िव ाथ यापैक  ८३ ट े  िव ाथ  कला, 

भारताम ये उ िश णाचे माण १२%ते १३% इतके 

दशेाचा ख या अथान े िवकास हायचा असेल तर 

आज भारतात त णांची सं या 

या त णांना यो य ती कौश य आिण उ म िश ण दले तर ते िशि त मनु य बळ हणून 

यांना जगातून मागणी येईल आिण या ारे भारताला उ पादकता वाढिवता येईल असे सांिगतले जात 

मा , हा िव तार खाजगी 

धी दणेा या ावसायीक िश णाच े

दशेातील ब तेक खाजगी िव ापीठांना मा यता दली. याचबरोबर 

या सा यांचा प रणाम हणनू 

 िमळते यावर अवलंबनू 

दर यान या काळात िश णापढेु 

व थेत काय बदल केले जावेत 

अथ व था राबव यात 

न ह ेतर िव ापीठांचेसु दा 

अनुदान िमळत नस यामुळे 

िश णाचा दजा घसरला आह.े 

रा ीय उ प ा या सहा ट े  

मािहतीनुसार तूतास आपण रा ीय 

शकला नाही. काही यूरोपीय 

कर याची गरजच आह.े कारण 

 महागड ेखासगी िश ण 

मुले िश णापासून वंिचत 

नुकसान असते. कारण त ण 

बुि दमान िव ा याना यां या 

पािहजे. भारताम य े मुळात 
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लोकसं ये या तुलनेत उ  िश णा या

ही वाढ उ ोगाशी िनगिडत कशी

 भारत हा २९ रा यांचा

अनेक रा यांपे ा यूरोपातले दशे

आहते. परंत ु येक रा याला एक

परवापयत दशेात केवळ ६ आयआयटी

हो याची गरज आह.े परंत ु याला

लागेल तेवढ ेदशेाचे नुकसान होत

मु ा हणज े शाळा महािव ालयातील

उ म गुण िमळवून उ ीण होऊ

यां याकड ेनस यामुळे सम या 

ा  करता येत नाहीत. ते हा नोकरीसाठी

वेगळे य  कर याची गरज आहे

उ िश णाची आ हान:े 

  आज भारता या िश ण े ासमोर अनेक आ हाने उभी आहते ती जाणून घेण े गरजेच े

आह.ेभारतातील रा याम य ेशै णीक िवकासात असमतोल दसून यतेो

आघाडीवर आह े तर राज थान

सामािजक घटकां या तुलनते पवूापार िश णापासून वंिचत असले या घटकाचंे िश णातील न दणीचे 

माण ह े सरासरी ॉस ऐनरोलमट रेशोपे ा व इतर सामािजक घटकांपे ा तुलनेन े कमी आहे

िश णातील ी-पु ष यां या माणात मोठी तफावत आहे

पु षांचे शे. २०.९ इतके आह.े 

िवभाग िवकिसत व अिवकिसत रा य यानुसारदखेील ॉस ऐनरोलमट रेशोम ये फरक दसनू यतेो

िविवध आ हानाचंा िवचार करता उ िश णा या 

आमूला  बदल कर याची आव यकता आहे

कोण या सुधारणा करता यतेील, 

आली आह.े ामु याने आप या 

पािहजे. आज दशेात िश क व ा यापक िनमाण करणा  या

लोकसं ये या दशेात १ लाख लोकसं ये या मागे कमान 

सं थांची गरज आह.े तसे झा यास या क ांतून दशेातील िश क

काय म हाती घेता येऊ शकेल. 
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िश णा या सोयी फार अ प आहते. यांची ही सं या कशी

कशी करता येईल यावर िवचार हो याची िनतांत गरज

रा यांचा दशे आह.े याची तुलना यूरोप खंडाशीच होऊ शकेल

दशे लहान आहते. तसा िवचार केला तर भारतीय उपखंड

एक आयआयटीची िन मती आपण अजून क  शकलेलो

आयआयटी सं था हो या. ती सं या आता ११ वर गेली

याला कती वष लागतील ह ेसांगता येत नाही. मा

होत जाईल. िश णा या संदभात उपि थत केला जाणारा

महािव ालयातील िव ा याची नोकरीची मता. ह े िव ाथ

होऊ शकतात. परंत ु नोकरी कर यासाठी आव यक

 िनमाण होतात. नोकर्या उपल ध असतात परंत ुिव ा याना

नोकरीसाठी आव यक असलेली कौश य े या या अंगी

आह.े 

आज भारता या िश ण े ासमोर अनेक आ हाने उभी आहते ती जाणून घेण े गरजेच े

भारतातील रा याम य ेशै णीक िवकासात असमतोल दसून यतेो.केरळ,महारा  व कनाटक ही रा य े

आघाडीवर आह े तर राज थान, िबहार, उ र दशे या रा यात वाईट प रि थती दसून यतेे

सामािजक घटकां या तुलनते पवूापार िश णापासून वंिचत असले या घटकाचंे िश णातील न दणीचे 

माण ह े सरासरी ॉस ऐनरोलमट रेशोपे ा व इतर सामािजक घटकांपे ा तुलनेन े कमी आहे

पु ष यां या माणात मोठी तफावत आह.े ि यांचे माण फ  शे

. याच माण े िविवध सं थाम ये गुणा मक फरक असून

िवभाग िवकिसत व अिवकिसत रा य यानुसारदखेील ॉस ऐनरोलमट रेशोम ये फरक दसनू यतेो

िविवध आ हानाचंा िवचार करता उ िश णा या िवकासासाठी वीकारले या परंपरांगत प तीम य े

आमूला  बदल कर याची आव यकता आह.े  एकूणच, आप या भागातील, दशेातील िश ण व थेत 

, यासाठी काय पावले टाकली पािहजते, याचे आ मपरी ण कर याची वेळ 

ामु याने आप या व थेचे मू यमापन करण,े व थेत सुधारणा करण े यावर भर दला 

आज दशेात िश क व ा यापक िनमाण करणा  या केवळ ७ सं था आहते

लाख लोकसं ये या मागे कमान १२५ िश ण सं था कवा मनु यबळ िवकास 

तसे झा यास या क ांतून दशेातील िश क, ा यापक यांना िश ण दे याचा एक 
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कशी वाढवता येईल आिण 

गरज आह.े 

शकेल. कारण भारतात या 

उपखंड हणजे २९ दशे 

शकलेलो नाही. अगदी परवा 

गेली आह.े ती ३० त े३५ 

मा  याला िजतका उशीर 

जाणारा सवात मह वाचा 

िव ाथ  िविवध परी ांम य े

आव यक असणारी कौश य े

िव ा याना या नोकर्या 

अंगी यावीत यासाठीसु दा 

आज भारता या िश ण े ासमोर अनेक आ हाने उभी आहते ती जाणून घेण े गरजेच े

महारा  व कनाटक ही रा य े

उ र दशे या रा यात वाईट प रि थती दसून यते.े इतर 

सामािजक घटकां या तुलनते पवूापार िश णापासून वंिचत असले या घटकाचंे िश णातील न दणीचे 

माण ह े सरासरी ॉस ऐनरोलमट रेशोपे ा व इतर सामािजक घटकांपे ा तुलनेन े कमी आह.े उ  

माण फ  श.े १६.५ इतके असनू, 

याच माण े िविवध सं थाम ये गुणा मक फरक असून, ामीण व शहरी 

िवभाग िवकिसत व अिवकिसत रा य यानुसारदखेील ॉस ऐनरोलमट रेशोम ये फरक दसनू यतेो. या 

िवकासासाठी वीकारले या परंपरांगत प तीम य े

दशेातील िश ण व थेत 

याचे आ मपरी ण कर याची वेळ 

व थेत सुधारणा करण े यावर भर दला 

सं था आहते. १२५ कोटी 

िश ण सं था कवा मनु यबळ िवकास 

ा यापक यांना िश ण दे याचा एक 
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खेडी आिण शहरे यां यातील अतंरे कमी करणे

आिण आप या वै ािनक योगां या आधारे चं

तं ान यां या आधारे दशेातील ग रबी

आपण आप या शै िणक मतांचा परेुपूर उपयोग कर

उपाययोजना : 

            ह े िश ण स च ेनसले तरी मोफतअसावे

ट े  असला पािहजे.यासाठी जादा महािव ालये व िव ापीठे थापन करणे आव यक आहे

महािव ालयेसरकारी अनुदािनतच असली पािहजेत

अनुदािनत अ यास म चालवायला मा यता दणेे इ

यांची शै िणक वाय ता टकली पािहजे

िश ण ामु याने ‘ ान िन मती

द या पािहजेत. वसाय िश

िवधेयक, नवा िव ापीठ कायदा

व थापन लोकशाही प तीने झाले पािहजे

िव ाथ  यां या राखीव जागा पणू भर या गे याच पािहजेत

िन कष: 

 जागितक करणा या पधत समाजघटकांना वतःचे थान िनमाण कर यासाठी व वाढ या

टकून राह यासाठी पारंपा रक िश णाचा मुलभतू पाया बदलून न ा गुणा मक व पधा मक पायावर 

उभी राहणारी िश ण व था िनमाण केली गेली पािहजे यासाठी सव त ांनी एक  येऊन योगदान दणेे 

गरजेचे आह.े तरच या बदल या वाहाला सामोरे जा यासाठी

 

सदंभ थं:- 

१)िश ण आिण समाज, डॉ.डी. ही

२) बदलते िश ण : व प आिण सम या 

३) रा ीय िश णिवषयक धोरण

४) योजना मािसक, जानेवारी २०१६
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खेडी आिण शहरे यां यातील अतंरे कमी करण,े आप या शाळांना ानमं दरे आिण सं कारक े

आिण आप या वै ािनक योगां या आधारे चं , मंगळ, गु  इ यादी हांपयत पोहोचणे आिण िव ान

तं ान यां या आधारे दशेातील ग रबी, दै य, अ  न, व , िनवारा या मूलभूत गरजा पूण करणे यासाठी 

आपण आप या शै िणक मतांचा परेुपूर उपयोग करण ेआव यक आह.े 

ह े िश ण स च ेनसले तरी मोफतअसावे.उ  िश णाचा ॉस ए ोलमट रेशो हा कमान 

यासाठी जादा महािव ालये व िव ापीठे थापन करणे आव यक आहे

महािव ालयेसरकारी अनुदािनतच असली पािहजेत.कं ाटी प तीने जागा भरण,े 

अनुदािनत अ यास म चालवायला मा यता दणेे इ. कार थांबायला पािहजेत.महािव ालये

यांची शै िणक वाय ता टकली पािहजे. सरकारने यावर बंधने टाक याचे धोरण अवलंबू नये

िन मती’करते यासाठी संशोधन सुिवधा, िव ावेतन ह ेसंशोधकांना उपल ध क न 

वसाय िश णाची   सोय १२वी नतंरच उपल ध क न दली पािहजे

नवा िव ापीठ कायदा, रा ीय मेडीकल आयोग िवधेयके र  केली पािहजेत व िव ापी

व थापन लोकशाही प तीने झाले पािहजे.१३ ट े  रो टर प त बंद क न, संपूण िश क

िव ाथ  यां या राखीव जागा पणू भर या गे याच पािहजेत. 

जागितक करणा या पधत समाजघटकांना वतःचे थान िनमाण कर यासाठी व वाढ या

टकून राह यासाठी पारंपा रक िश णाचा मुलभतू पाया बदलून न ा गुणा मक व पधा मक पायावर 

उभी राहणारी िश ण व था िनमाण केली गेली पािहजे यासाठी सव त ांनी एक  येऊन योगदान दणेे 

तरच या बदल या वाहाला सामोरे जा यासाठी मता असलेला युवा वग तयार होइल

ही.मुळे, दरूिश ण क  िशवाजी िव ापीठ को हापूर

व प आिण सम या – डॉ.जनाधन वाघमारे 

रा ीय िश णिवषयक धोरण-१९८६ 

२०१६ 
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आप या शाळांना ानमं दरे आिण सं कारक  े बनवण े

गु  इ यादी हांपयत पोहोचणे आिण िव ान-

िनवारा या मूलभूत गरजा पूण करणे यासाठी 

उ  िश णाचा ॉस ए ोलमट रेशो हा कमान ५० 

यासाठी जादा महािव ालये व िव ापीठे थापन करणे आव यक आह.ेही 

, पद े र  ठेवण,े िवना 

महािव ालये, िव ापीठे 

सरकारने यावर बंधने टाक याचे धोरण अवलंबू नय.ेउ  

िव ावेतन ह ेसंशोधकांना उपल ध क न 

वी नतंरच उपल ध क न दली पािहज.ेउ  िश ा आयोग 

रा ीय मेडीकल आयोग िवधेयके र  केली पािहजेत व िव ापीठांचे 

संपूण िश क, ा यापक, 

जागितक करणा या पधत समाजघटकांना वतःचे थान िनमाण कर यासाठी व वाढ या पधत 

टकून राह यासाठी पारंपा रक िश णाचा मुलभतू पाया बदलून न ा गुणा मक व पधा मक पायावर 

उभी राहणारी िश ण व था िनमाण केली गेली पािहजे यासाठी सव त ांनी एक  येऊन योगदान दणेे 

मता असलेला युवा वग तयार होइल. 

दरूिश ण क  िशवाजी िव ापीठ को हापूर, २०१० 


